
ශ්රී ලංකාවේ වකෝවිඩ්-19 සඳහා එක්සත් ජනපද ප්රතිචාරය 

  
වසංගතය ආරම්භ වූ අවස්ථාවේ පටන් ම ඊට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා එක්වසත් ජනපදය සහ ශ්රී 
ලංකාව සමීපව වැඩ කර තිවේ. වේ වනවිට ඇමරිකානු ජනතාව වකෝවිඩ්-19 එන්නත් මාත්රා 

මිලියන 2.4කට ආසන්න ප්රමාණයක් පරිතයාග කර තිවේ. එක්සත් ජනපදය USAID හරහා,  

වවන්ිවේටර යන්ත්ර 200ක ද්රවයමය පරිතයාගයක් ඇතුළුව, ශ්රී ලංකාවේ වකෝවිඩ් ප්රතිචාරයට සහ 

නැවතත් යථාතත්වයට පත්ීවේ වෑයේවලට සහයදීම සඳහා ව ාලර් මිලියන 17.9 ඉක්මවන 

ප්රමාණයක් ලබාදී තිවේ. ප්රදාන මිස ණය මුදල් වනාවන වම් සියළු ආධාර, ජීවිත වේරාගන්නා 

ප්රතිකර්ම ලබාවදමින්, සායනික රැකවරණය ශක්වතිමත් කරමින්, සහ ප්රතිචාරය ශක්වතිමත් 

කිරීමටත් වරෝග වයාප්තතිය අඩුකරගැනීමටත් අතයාවශය සැපයුම් ඒකරාශී කර වමවහයවමින්, ශ්රී 
ලංකාවේ පළාත් නවවේම සහ දිස්ික්වක විසිපවහ්ම පුද්ගලයින් මිලියන ගණනාවක්ව කරා ළඟා ී 

තිවේ. වමම හවුල්කාරීත්වය හරහා එක්වසත් ජනපදය: 

 

 වමාඩර්නා එන්නත් මිලියන 1.5ක්ව සහ ෆයිසර් එන්නත් මාත්රා 900,000කට ආසන්න 

ප්රමාණයක්ව ඇතුළුව,  ශ්රී ලංකාවට එන්නත් මිලියන 2.4කට ආසන්න ප්රමාණයක්ව වගෝලීය 
එන්නත් මුලපිරීම වන වකෝවැක්වස් යටවත්  පරිතයාග කර තිවේ. ඉහළ ගුණාත්මකබවකින් 

යුත් හා වලෝක වසෞඛ්ය සංවිධානවේ අනුමැතිය ලත් වකෝවිඩ්-19 එන්නත් කරා වගෝලීය 
වශවයන් සාධාරණත්වයකින් යුතුව ප්රවේශය ලබාදීමට උපකාර කරන විශාලතම තනි 

ආධාර සපයන්නා බවට පත්වවමින් එක්වසත් ජනපදය, වගෝලීය වකෝවැක්වස් මධයස්ථානය 
සඳහා වඩාලර් බිලියන 2ක්ව පරිතයාග කර ඇත. 

 වරෝගීන් සහ ශ්රී ලාංකික වසෞඛ්ය වස්වා කාර්යමණ්ඩලය ආරක්වෂා කිරීම සඳහා KN95 

ශ්වාසක මුහුණු ආවරණ 240,000ක්ව වමන්ම, ආරක්වෂක ඇස් ආවරණ (goggles)  40,000ක්ව, 

සහ විශාල, අත්වැසුම් යුගල් 600,000ක්ව ඇතුළුව, කඩිනමින් අවශය කර තිබූ සැපයුම් 

වසෞඛ්ය අමාතයාංශයට පරිතයාග කරන ලදී. වකෝවිඩ්-19 වවරසය ඇත්වත්දැයි 
හඳුනාගතහැකි කඩිනම් වරෝග විනිශ්චය කට්ටල 500,000ක්ව සහ වඩාත් ඉහළ මට්ටමක 

ප්රතිකාර අවශය වන්වන්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා, ඇඟිළි තුඩු හරහා වරෝගියාවේ රුධිරවේ 

ඔක්වසිජන් මට්ටම මැනිය හැකි ඔක්වසිමාපක (fingertip pulse oximeters) 1,200ක්ව ඇතුළු 
වරෝග විනිශ්චය වමවලම් ද පරිතයාග කරන ලදී. 

 

 ජීවිත වේරාගැනීම සඳහා සහ වකෝවිඩ්-19 වරෝගවේ වඩාත් බරපතළ වරෝග ලක්වෂණවලින් 
පීඩා විඳින ශ්රී ලාංකික ජනතාව වවත ඉහළ ගුණාත්මකබවකින් යුත් රැකවරණ වස්වා 

ලබාදීම තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, ශ්රී ලාංකික වසෞඛ්ය වස්වා ආයතන 121 ක්ව වවත 

ශ්වසනාධාරක වනාවහාත් වවන්ිවල්ටර් යන්ත්ර 200ක්ව ලබා වදන ලදී. වමම මාදිලිවේ 
වවන්ිවල්ටර් යන්ත්ර පරිහරණය කිරීම සහ වකෝවිඩ් වරෝග තත්වය කළමනාකරණය 
සම්බන්ධවයන් සුදුසුකම් ලත් වසෞඛ්යවස්වා වෘත්තිකයින් සංචිතය තවත් පුළුල් කිරීම සඳහා 

සායනික වවදයවරුන් 1,400 ඉක්වමවන සංඛ්යාවකට පුහුණුව තාක්වෂණික සහය ලබා දී 
ඇත. 

 වසංගතය වහත්ුවවන් පැනනගින අවශයතා සපුරාලීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ඔක්වසිජන් සැපයුම් 

පද්ධතිය ශක්වතිමත් කිරීමටත්, වකෝවිඩ්-19 ප්රතිකාර මධයස්ථානවල සිින වරෝගීන්ට 

ප්රතිකාර කිරීම සඳහා කඩිනමින් වුවමනා උපකරණ ප්රසම්පාදනය කිරීමටත්, ෆයිසර් එන්නත 

ලබාදීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට අධිශීත ගබඩා පහසුකම් ඇති කිරීමට සහයදීමටත්, 
වසෞඛ්ය වස්වකයින් මුහුණවදන කායික හා මානසික විඩාව සහ මානසික වසෞඛ්ය ගැටළු 

අඩුකිරීමටත් 2021 අවගෝසත්ු මාසවේදී වසෞඛ්ය අමාතයාංශය සමගින් හවුල්ී කටයුතු 
කරනු ලැබිණි. 



 
 උතුරු පළාවත් දිස්ික්වක හයක එන්නත් කිරීවම් මධයස්ථානවල එන්නත් කිරීවම් වයාපෘති 

සඳහා සහාය ීමට තරුණ ස්වේච්ඡා වස්වකයන් 180 වදවනකු පුහුණු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා 
රතු කුරුස සංවිධානයට සහය වන ලදී. 

 

 වරෝහල්, රජවේ කාර්යාල, පාසල්, සහ ප්රජාවන් සිය ගණනක්ව සඳහා උෂ්ණත්ව මාපක, අත් 

වස්දුම් සථ්ාන, ස්වස්ථතා කට්ටල, විෂබීජ නාශක ඉසින, N95 මුහුණු ආවරණ, සහ 
අවනකුත් අතයාවශය සැපයුම් ලබාවදමින් ඉදිරිවපල වස්වකයින් ආරක්වෂා කරගැනීමට 
උපකාර කළමු. පුද්ගලාරක්වෂක උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා වද්ශීය වයාපාර සහ 

නිෂ්පාදකයින් වවත උපකරණ සහ පුහුණුව ලබා වදන ලදී. 

 වරෝග වයාප්තතිවේ පළමු රැළි වදවකන් පසුව, පාසල් නැවත විවෘත කිරීම සඳහා අවශය කරන 

මාර්වගෝපවද්ශ මුද්රණය කර වබදා හැරීම හරහා සහ පාසල් වවත අත්වස්දුම් සථ්ාන, දෑත්වල 

විශබීජ නැසීමට හෑන්ඩ් සැනිටයිසර්, සහ පුද්ගලාරක්වෂක උපකරණ ලබාදීම හරහා පාසල් 

සුරක්විත අන්දමින් නැවත විවෘත කිරීමට උපකාර කර තිවේ. වකෝවිඩ්-19ට එවරහි මූලික 

පූර්වාරක්වෂණ ක්රියාමාර්ග ගැනීම සහතික කිරීම සඳහාත්, අවශය වුවවහාත් සිසුන් වවන්කර 

තැබීම සහ ඊට සම්බන්ධ රැකවරණ වස්වා ලබාදීම සඳහාත් හැකිවන බව සහතික කරගැනීම 

සඳහාත් රට වටා පාසල් 120ක්ව සඳහා ඇඳන්, වමට්ට, ප්රථමාධාර කට්ටල, එහාවමහා 

වගනයා හැකි තිර, සහ ජල ඩිස්වපන්සර් සහිත සුවතා කාමර ඇති කරන ලදී.දිස්ික්වක 14ක 

වපරපාසල් සහ රජවේ පාසල් පරිශ්ර 200කට වඩා විශබීජහරණය කළ අතර සිසුන් සහ 

කාර්යමණ්ඩලය 1,500 වදවනකුට වඩා ප්රතිලාභ ලබාවදමින් බලැති ඉසින (power 

sprayers) සහ උෂ්ණත්ව මාපක (thermal scanners) ලබා වදන ලදී. 

 ජාතික මට්ටවම් පණිවුඩ ප්රචාරක වයාපාරයක්ව දියත් කරමින් සමාජ දුරස්ථභාවය ප්රවර්ධනය 

කිරීම, යහපත් ස්වස්ථතා පුරුදු අනුගමනය කිරීවම් වැදගත්කම පිළිබඳ දැනුවත්භාවය 

වර්ධනය කිරීම සහ වවරසය, එහි වරෝග ලක්වෂණ, හා එය වලක්වවාගැනීම පිළිබඳ ඉතා 

වැදගත් වතාරතුරු ලබාදීම හරහා පුද්ගලයින් මිලියන 7කට අධික සංඛ්යාවක්ව කරා ළඟා ී 
ඇත. 

 වකෝවිඩ් වහ්තුවවන් පාසල් වැසීම මත නිවවස් සිින අතරතුර සක්රිය වලස තමන්වේ ජීවන 
සහ රැකියා කුසලතා වගාඩනංවාගැනීම සඳහා තරුණතරුණියන්ට අවස්ථාව ලබාදීමට 
චිත්රපට හරහා, සමාජ මාධය හරහා සහ මාර්ගගත ඉවගනුම් ද්වාරයක්ව (online learning 
portal) හරහා මිලියනයකට වැඩි තරුණ පිරිසක්ව කරා ළඟාීමට හැකියාව ලබා දුන්  

"වගදර ඉඳන් ඉවගන ගනිමු" වයාපාරය සංවර්ධනය කරන ලදී. 

 වකෝවිඩ් 19 වරෝගය වැළඳී ඇතිබවට සනාථ වූ ගර්භණී මවුවරුන් සඳහා වවන්කර තැබීවම් 

ඒකක (isolation units) හයක්ව ස්ථාපිත කවළමු. වසෞඛ්ය සඳහා අවශය කරන කළමනා 
කරා ප්රවේශවිය වනාහැකිව නිවරෝධායන මධයස්ථාන සහ සීමා පැනවූ අවනකුත් ස්ථානවල 

සිි කාන්තාවන් වවත සනීපාරක්වෂක තුවා ඇතුළු පුද්ගලික ස්වස්ථතා කට්ටල 7,000කට 

වඩා වැඩි ප්රමාණයක්ව වබදා වදන ලදී. 

 වකෝවිඩ්-19 වහ්තුවවන් ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්වවේ ඇතිවූ වර්ධනය මගින් පීඩාවට ලක්ව වූ 
පුද්ගලයින් ඇතුළුව විවිධ පුද්ගලයින් ලබාවදන ඇමතුම් සඳහා අවශය කරන 
මවනෝසාමාජීය උපවද්ශන වස්වා ලබාදීමටත් ආහාර හා රැකවරණ ස්ථාන වැනි අදාළ කරන 

හදිසි අවසථ්ා වස්වාවන් සමගින් ඔවුන් සම්බන්ධ කරදීමටත් 24 පැවේම වස්වා ලබාවදන 

ක්වෂණික ඇමතුම් වස්වාවට ඇති ශකයතාවය තවදුරත් පුළුල් කරන ලදී. 



 දිනකට සිදුකරන පරීක්වෂා සංඛ්යාව 60 සිට 180 දක්වවා වැඩිකරගැනීම සඳහා හැකියාව 

ලබාවදමින් යාපනය විශ්වවිදයාලයට PCR යන්ත්රයක්ව ලබා වදන ලදී. දිනකට පුද්ගලයින් 

100ක්ව දක්වවා පරීක්වෂා කිරීමට හැකියාව ලබාවදමින් වමාණරාගල වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්වෂ 
කාර්යාලයට ජංගම පරීක්වෂා විදයාගාරයක්ව ලබාදුන්වනමු. ජාතයන්තර නයෂ්ික බලශක්වති 

නිවයෝජිතායතනය හරහා එ.ජ. අරමුදවලන් සැපවයන RT-PCR යන්ත්රයක්ව, පරීක්වෂා 2,000ක්ව 

සිදුකිරීමට අවශය ද්රවය, සහ පුද්ගලාරක්වෂක උපකරණ ඇතුළත් වකෝවිඩ්-19 පරීක්වෂා 

කට්ටලයක්ව වකාළඹ විශ්වවිදයාලය වවත ලබා වදන ලදී. 

 ළමයින් සහ ඔවුන්වේ පවුල් මත වමම අර්ුදවයන් ඇතිවකවරන බලපෑම්වල හානි 
අඩුකරගැනීමට සිදුකරන ප්රතිචාරී ක්රියාකාරකම් සහ උපායමාර්ග සඳහා  අවශය කරන 

අවවබෝධය ලබාගැනීම පිණිස කුටුම්භ, වසෞඛ්ය, අධයාපනය, සහ වපෝෂණය යන අංශ මත 

වකෝවිඩ්-19 මගින් ඇතිකළ බලපෑම සම්බන්ධවයන් දත්ත එකතු කිරීම සහ විශ්වල්ෂණය 

සඳහා සහය වදන ලදී. වකෝවිඩ්-19 මගින් අපනයනකරුවන්ට ඇතිකළ බලපෑම 
සම්බන්ධවයන් වවළඳ සහ ශ්රම වවළඳපල සමීක්වෂණ සිදුකවළමු. රාජය වදපාර්තවම්න්තුව 

වපෞද්ගලික අංශය සමගින් සම්බන්ධවිවම් වකාටසක්ව වශවයන්, නව අපනයනකරුවන්ට 
එක්වසත් ජනපද වවළඳපල කරා ප්රවේශීම සඳහා උපකාර ලබාදීමට ඇඟළුම් කර්මාන්තය 
සහ ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය සමගින් ශකයතා වර්ධන පුහුණු ලබා වදන ලදී. 

 මුහුණු ආවරණ 71,000ක්ව, නයිට්රයිල් අත්වැසුම් 24,000ක්ව, හිස ්ආවරණය සහිත isolation 
gowns 600ක්ව, අවධෝරක්වත උෂ්ණත්වමාන 60ක්ව, ජංගම ඔක්වසිජන් සාන්ද්රක 50ක්ව සහ 
විෂබීජ නාශක හා සුරක්විත ඇස් ආවරණ වැනි සැපයුම් ඇතුළුව මහජන වසෞඛ්ය හදිසි 
අවස්ථාවලට ප්රතිචාර දැක්වීමට ශ්රී ලංකාවේ සූදානම වඩාත් ශක්වතිමත් කරන අතයාවශය 
භාණ්ඩ සැපයුවවමු. වමම පරිතයාග සඳහා එ.ජ. ආරක්වෂක අමාතයාංශය අරමුදල් සැපයූ 

අතර, වකෝවිඩ්-19 හි ආර්ික බලපෑම්වලින් නැවතත් යථා තත්වයට පත්වවමින් සිින 
වද්ශීය වයාපාරවලට සහයදීම සඳහා එක්වසත් ජනපදය දරන වෑයම් අනුව යමින් වමම 
භාණ්ඩ රට තුළින්ම ප්රසම්පාදනය කරගන්නා ලදී.  

 


